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Dátum: 18.3.2017

� Tiesňové volanie:
112

Prevýšenie: 506 m
Dĺžka trasy: 10,6 km
Čas bez prestávok: 3:25 hod.

Prevýšenie: 125 m
Dĺžka trasy: 2,2 km
Čas bez prestávok: 0:45 hod.

Prevýšenie: 996 m
Dĺžka trasy: 19,7 km
Čas bez prestávok: 5:30 hod.

Parametre trasy:

A2

A1

A+

Lokalita: Štiavnické vrchy
Akcia:     Szabóova skala
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Štiavnické vrchy

Szabóova skala

Obec Repište

sú sopečným pohorím, zaraďovaným k neovulkanitom.
Ako celok tvorí pozostatky Štiavnického stratovulkánu. Je
budované andezitmi, ryolitmi, brekciami a tufmi. Územie je
mimoriadne bohaté na výskyt minerálov (približne 140
druhov a odrôd minerálov) a drahokovných rúd, v minulosti
intenzívne ťažených.

V katastrálnom území obce Lehôtka pod Brehmi sa
nachádza prírodný útvar sopečného pôvodu Szabóova
skala, pomenovaná v roku 1908 podľa bývalého
poslucháča Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a
neskoršieho profesora univerzity v Budapešti mineralóga a
geológa Jozefa Szabó.
Tento veľmi podrobne preštudoval a popísal geologickú
stavbu celých Štiavnických vrchov. Rok pred tým bola v
roku 1907 táto lokalita vyhlásená za prírodnú rezerváciu
prvú v Uhorsku a samozrejme aj na Slovensku, asi si treba
na tento čin s vďakou spomenúť, lebo je možné, že keby tu
nevznikla prírodná rezervácia zostal by pre našu
generáciu po sopečnom útvare len kameňolom. Sopečný
ryolit, ktorý tu zo Zeme vyvrel pred miliónmi rokov je
cennou surovinou, v minulosti, ale aj dnes sa používa, ako
stavebný materiál, vďaka výskytu tohto materiálu bola v
Hliníku nad Hronom založená výroba mlynských kameňov.
Ako zaujímavosť treba uviesť jeho využitie v barokovom
sochárstve. Z kameňolomu naproti je vytvorená slávna
socha SV. Trojice v B. Štiavnici. Prírodná rezervácia má
rozlohu 11,98 hektárov a usídlilo sa tu 34 druhov
chránených živočíchov, vtákov, motýľov, plazov a ďalších
druhov. Z rastlín je cenný výskyt woodsie skalnej a
cesnaku horského.
Skala je 60 metrov vysoká a jej nadmorská výška je 302
metrov, na vrchole skaly je umiestnený kríž poskytuje veľmi
pekný výhľad na okolité obce Žiarskej kotliny a
predovšetkým na majestátne pohorie Vtáčnika, v dolnej
časti tejto lávovej kopy sa dá pozorovať výskyt obsidiánu –
vulkanického skla.

Prvá písomná zmienka o obci Repište sa datuje do roku
1388. Názvy obcí sa postupne menili: z roku 1388 sú
písomne doložené názvy Repistia a Repiscia, z roku 1773
Repisstye, z roku 1786 Repišče, z roku 1920 Repište; po
maďarsky sa obec nazývala Repistye.
V roku 1388 obec patrila panstvu Šášov, od 17. storočia
správe Banskej komory.
V roku 1534 obec mala 8 port, v roku 1601 z 35 domov bolo
11 opustených, v roku 1720 mala mlyn, krčmu a 14

daňovníkov, z toho 7 remeselníkov, v roku 1828 mala 44
domov a 281 obyvateľov, ktorí sa zaoberali
poľnohospodárstvom. V súčasnosti tu žije 290 obyvateľov .

Štvorpodlažný zámok v lokalite „Pri Novom kríži“ vyrástol v
21. storočí. Stavba patrí súkromnému podnikateľovi, ktorý
sa rozhodol pristaviť k hradu aj Kaplnku sv. Barbory na
mieste, kde sa baníci pristavovali cestou do práce a modlili
sa k svojej patrónke za dobrú fáračku a ochranu.

Na úpätí vrchu Kamenná vypínajúceho sa nad obcou
Vyhne sa nachádza unikátny prírodný výtvor – Kamenné
more. Lokalita tvorená nespočítateľným množstvom
väčších či menších ryolitových balvanov načervenastej
farby je rozlohou najväčšou a najvýznamnejšou svojho
druhu na Slovensku. Zároveň ide o jedno z najstarších
chránených území na Slovensku (v súčasnosti je oblasť
chránená ako prírodná rezervácia so 4. stupňom ochrany).
Kamenné more vo Vyhniach vďačí za svoj vznik eróznym
procesom, ale i zemetraseniu, ktoré pred tisíckami rokov
spôsobilo mohutné skalné zrútenie. Oblasť je v súčasnosti
významná nielen z hľadiska geologického, ale i
zoologického, vyskytuje sa tu totiž viacero vzácnych
druhov živočíchov, najmä plazov. Za všetky možno
spomenúť kriticky ohrozenú jaštericu múrovú.

je známa svojou baníckou históriou, najstarším pivovarom
na Slovensku, kúpeľníckou históriou, železiarstvom a
strojárstvom.

Najslávnejšou kapitolou obce Vyhne boli jednoznačne
kúpele. Prvý raz sa spomínajú ako Bzenická teplá voda
(13. storočie) a v 15. storočí už boli navštevované
klientelou z celej Európy. Najčastejšie sa objavovali v
cestopisoch anglických a nemeckých autorov. V 18.
storočí, patriace mestu Banská Štiavnica dosiahli prvý
najväčší rozmach. V kúpeľoch sa liečil a oddychoval aj
František II. Rákoci so svojou manželkou.
V prvej polovici 19. storočia zažívajú obnovu a menší
pokles návštevnosti. Sláva sa do kúpeľov vrátila s
príchodom kúpeľného lekára Štefana Bolemana, ktorý
napísal o kúpeľoch viacero analýz a článkov. Na prelome
19. a 20. storočia sa tešili širokej klientele najmä z Uhorska
a Rakúska.
V medzivojnovom období kúpele stratili Maďarskú klientelu
a tak sa zamerali najmä na klientelu Židov a Čechov.

Marcus - replika zámku

Kamenné more vo Vyhniach

Obec Vyhne

Kúpeľníctvo

V roku 1938 kúpele prepadli štátu a stratili svoj pôvodný
účel. Najskôr v nich bolo zriadené zariadenie na výučbu
žandárov a neskôr sa stali v dôsledku nedostatku miesta v
Poľských koncentračných táboroch Pracovným táborom
pre Židov. Majetok mizol, kúpele boli viackrát vykradnuté
až boli nakoniec po oslobodení tábora vypálené.

V rokoch 1946 - 1948 sa rátalo s obnovou kúpeľov, ktorá sa
nikdy nerealizovala. Miestni si svojpomocne postavili nové
kúpalisko (1963), ktoré svojmu účelu slúžilo až do roku
2005. Nahradilo ho nové wellness centrum Vodný raj
Vyhne (postavené v roku 2007).

Pre baníctvo bolo potrebné v doline vybudovať rôzne
hámre, stupy a dielne. Práve jedna z nich, nachádzajúca
sa v ústí doliny Rudno, sa stala základom pre strojársky
podnik pod vedením Gašpara Kachelmanna, obchodníka
pôvodom z Bavorska. Vypracoval sa až na jeden z
najväčších strojárskych podnikov v Uhorsku a v sláve
pokračovali aj jeho potomkovia syn Karol Kachelmann I. a
vnuk Karol Kachelmann II. V medzivojnovom období sa
výroba sústredila na zbrojenie v menšom množstve. Vo
veľmi zložitých časoch (konkurencia českých zbrojoviek)
sa podniku ujal Karol Kachelmann III., ktorému sa
nepodarilo uchrániť pred bankrotom v roku 1934.

V regióne Banskej Štiavnice v 16. storočí vznikalo
množstvo pivovarníckych podnikov pre potreby baníkov či
hodnostárov. Jeden z nich vyrástol aj v obci, a to v časti
Dolinky. Legenda hovorí o Templároch, ktorý sem priniesli
recept na pivo ešte v 13. storočí. V novoveku často menil
majiteľov a prenajímateľov až sa ho v hroznom stave v roku
1895 ujal Karol Kachelmann II. Vytvoril pri objektoch
strojárne nový pivovar, ktorý sa tu nachádza dodnes.
Pivovar na rozdiel od strojární prosperuje a v súčasnosti sa
pivo značky Steiger teší veľkej obľube. V centre obce sa
stále nachádza pôvodná budova sladovne, v ktorej sa
pôvodne pivovar nachádzal. Dnes je v schátranom stave aj
keď ju občania pokladajú za dominantu obce. Napriek
jedinečnosti nie je vyhlásená ako Národná kultúrna
pamiatka.

- travertínová kopa tvoriaca
vodopád o výške 3,5 m s vodou vytekajúcou z bývalej
štôlne. Približný vek tejto kopy je 60 rokov - vznikať začala
až po odklonení pôvodného jarku s termálnou vodou.

Železiarstvo a strojárstvo

Pivovarníctvo

Vyhniansky travertín

Zdroje: wikipedia, internet


